
Αύριο η εκδήλωζη για ηο ρόλο ηης οικογένειας 

 

Δθδήισζε κε ζέκα «Ο ξόινο ηεο νηθνγέλεηαο ζηηο απνθάζεηο ησλ λεαξώλ αηόκσλ γηα ηε δσή ηνπο. Δπίδξαζε ηνπ θύινπ ζηηο 

πξνζδνθίεο ησλ γνληώλ γηα ην κέιινλ ησλ παηδηώλ ηνπο» ζα πξαγκαηνπνηεζεί αύξην Πέκπηε 4 Καίνπ, ζηηο 5.30 ην απόγεπκα, ζηε 

δεκνηηθή αίζνπζα «Αλδξόγεσ».  

 

Γηνξγαλσηήο είλαη ην ΘΔΤΠ Ζξαθιείνπ ζε ζπλεξγαζία κε ην ΓΡΑΔΠ ηνπ 4νπ Δληαίνπ Ιπθείνπ θαη ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο 3ν, 4ν, 10ν 

Δληαίν Ιύθεην Ζξαθιείνπ θαη Δληαίν Ιύθεην Λέαο Αιηθαξλαζζνύ, 5ν ΣΔΔ Ζξαθιείνπ, θαζώο θαη 5ν, 6ν Γπκλάζην Ζξαθιείνπ, Γπκλάζην 

Εαξνύ, Αγίσλ Γέθα θαη Βελεξάηνπ.  

 

Ζ εθδήισζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ «Πξνσζώληαο ηελ ηζόηεηα ησλ θύισλ θαηά ηε κεηάβαζε από ηελ 

εθπαίδεπζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο: Γξάζεηο ζπκβνπιεπηηθήο θαη επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ κε ηελ νπηηθή ηνπ θύινπ», ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, πνπ πινπνηεί ην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο. 

 

Σν έξγν 

 

Σν Έξγν εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Δθπαίδεπζεο θαη Αξρηθήο Δπαγγεικαηηθήο Θαηάξηηζεο (ΔΠΔΑΔΘ ΗΗ- 

Άμνλαο 4 -Κέηξν 4.1 - Δλέξγεηα 4.1.1 - Θαηεγνξία Πξάμεο 4.1.1.β) ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη 

αλαπηύζζεηαη ζην ρώξν ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Αξρηθήο Δπαγγεικαηηθήο Θαηάξηηζεο. Τινπνηείηαη από ην Σκήκα 

Φπρνινγίαο ζε ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα Φηινζνθίαο- Παηδαγσγηθήο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. Δπηδηώθεη ηε 

βειηίσζε ηεο πξόζβαζεο ησλ θνξηηζηώλ θαη ησλ λεαξώλ γπλαηθώλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηελ ηζόηηκε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ 

επαγγεικαηηθή δσή 

 

Κέζα από ηηο δηάθνξεο δξάζεηο ηνπ: 

 

• Πξνσζεί ηελ αληίιεςε όηη ε ηζόηεηα ησλ θύισλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο είλαη ζέκα πνπ δελ αθνξά κόλν ην γπλαηθείν πιεζπζκό, αιιά 

έρεη σο απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε αιιαγέο ζηε λννηξνπία, ηηο ζηάζεηο θαη ηηο αμίεο ηόζν ησλ γπλαηθώλ όζν θαη ησλ αλδξώλ 

 

• Δπηδηώθεη όρη κόλν ηε δηεύξπλζε ησλ επαγγεικαηηθώλ νξηδόλησλ ησλ θνξηηζηώλ, αιιά θαη ηελ ελζσκάησζε ζηηο αλδξηθέο ηαπηόηεηεο 

αμηώλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ νηθνγελεηαθή δσή θαζώο θαη ζπκπεξηθνξώλ θξνληίδαο 

 

• Θαιιηεξγεί ηελ ηδέα ηεο ζπκθηιίσζεο επαγγεικαηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο, γηα άλδξεο θαη γπλαίθεο, σο βαζηθήο πξνϋπόζεζεο γηα 

ηελ αλάπηπμε ησλ κειινληηθώλ εξγαδνκέλσλ - ζπληξόθσλ θαη γνλέσλ- θαη ησλ δύν θύισλ. 

 

Δπηζθέςεηο 

 

ην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο πξαγκαηνπνηήζεθαλ επηζθέςεηο καζεηώλ ζην ηαζκό Παξαγσγήο ηεο ΓΔΖ ζηα Ιηλνπεξάκαηα, ζηηο 30 

θαη 31 Καξηίνπ. Ζ επηινγή ηνπ ζηαζκνύ παξαγσγήο ηεο ΓΔΖ έγηλε κε ην ζθεπηηθό όηη πξόθεηηαη γηα έλαλ θαη' εμνρήλ αλδξνθξαηνύκελν 

εξγαζηαθό ρώξν θαη είρε ζηόρν αθελόο, λα δηεξεπλήζνπλ ηα παηδηά ην είδνο θαη ηα επίπεδα ησλ επαγγεικάησλ πνπ αζθνύληαη ζε απηό 

ηνλ ηνκέα ηεο επηρείξεζεο θαη αθεηέξνπ, λα πξνβιεκαηηζηνύλ γηα ην ξόιν πνπ δηαδξακαηίδεη ν παξάγνληαο "θύιν" ζηελ θαηαλνκή ηεο 

εξγαζίαο γεληθόηεξα. 

 

Οη επηζθέςεηο έγηλαλ από καζεηέο ηνπ 3νπ Δληαίνπ Ιπθείνπ, ηνπ 5νπ ΣΔΔ, ηνπ 6νπ Γπκλαζίνπ θαη ηνπ Δληαίνπ Ιπθείνπ Λέαο 

Αιηθαξλαζζνύ κε ππεύζπλε ΔΠ ηελ θπξία Βαγγειηώ Κακαιάθε.  

 

Σν πξόγξακκα  

 

Σν πξόγξακκα ηεο εθδήισζεο ηεο εξρόκελεο Πέκπηεο ζα εμειηρζεί σο εμήο: 

 

Κέξνο 1ν 

 

17:30 - 17:45 Πξνζέιεπζε - Δγγξαθέο 

 

Πξνεδξείν 

 

Αιεβηδάθεο Ησάλλεο, Καζεκαηηθόο, Γηεπζπληήο Γπκλαζίνπ Εαξνύ 

 

Γηαλληδάθε ηαπξσηή, Φηιόινγνο, Γηεπζύληξηα Γπκλαζίνπ Βελεξάηνπ  

 

Θαλάθε νθία, Φηιόινγνο, Γηεπζύληξηα 3νπ Ιπθείνπ Ζξαθιείνπ 

 

Σζεξεβειάθεο Ησάλλεο, Φηιόινγνο, Γηεπζπληήο 6νπ Γπκλαζίνπ Ζξαθιείνπ 



 

Φπράξεο Θεόδσξνο, Φπζηθόο, Γηεπζπληήο 4ν Ιπθείνπ Ζξαθιείνπ 

 

Κακαιάθε Δπαγγειία, Καζεκαηηθόο, Τπεύζπλε ΔΠ, ΘΔΤΠ Λ. Ζξαθιείνπ 

 

Βιαράθεο Ησάλλεο, Κεραλνιόγνο Κερ., Δηδηθόο Πιεξνθόξεζεο, ΘΔΤΠ Λ. Ζξαθιείνπ 

 

17:45 - 18:00 Υαηξεηηζκνί  

 

18:00 - 18:20 Πιεύξε Αξηζηέα, Γηθεγόξνο, Δθπξόζσπνο ηνπ Γηθεγνξηθνύ πιιόγνπ Ζξαθιείνπ, «Σν ζεζκηθό πιαίζην ηεο ηζόηεηαο ησλ 

θύισλ» 

 

18:20 - 18:40 Θαθέηζηνο Θσλζηαληίλνο, Δπίθνπξνο Θαζεγεηήο Σκήκαηνο Φπρνινγίαο -Παλεπηζηήκην Θξήηεο, «Πξνσζώληαο ηελ 

ηζόηεηα ησλ θύισλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο: Αξρηθά απνηειέζκαηα θαη πξννπηηθέο ηνπ πξνγξάκκαηνο» 

 

18:40 -19:00 Απειίδνπ Κεξόπε, Παηδαγσγηθή Δπηζηήκσλ, Τπεύζπλε ηνπ Παξαξηήκαηνο ηνπ ΘΔΘΗ Ζξαθιείνπ, «Ζ δηάζηαζε ηνπ θύινπ 

ζηηο επαγγεικαηηθέο επηινγέο ησλ καζεηώλ/καζεηξηώλ θαη ν ξόινο ησλ γνλέσλ» 

 

19:00 -19:30 Γηάιεηκκα-Θαθέο 

 

Κέξνο 2ν  

 

Πξνεδξείν 

 

Γηανπξηάο Γεώξγηνο, Οηθνλνκνιόγνο, Γηεπζπληήο Ιπθείνπ Λέαο Αιηθαξλαζζνύ 

 

Ζγνπκελάθεο Δπάγγεινο, Ζιεθηξνληθόο, Γηεπζπληήο 5νπ ΣΔΔ Ζξαθιείνπ 

 

Θνπθνπξάθε Αηθαηεξίλε, Φηιόινγνο, Γηεπζύληξηα Γπκλαζίνπ Αγίσλ Γέθα 

 

Παπαδνγηάλλεο Υξήζηνο, Φπζηθόο, Γηεπζπληήο 10νπ Ιπθείνπ Ζξαθιείνπ 

 

Σζαγθαξάθεο Βαζίιεηνο, Φπζηνγλώζηεο, Γηεπζπληήο 5νπ Γπκλαζίνπ Ζξαθιείνπ 

 

Βιαράθεο Ησάλλεο, Κεραλνιόγνο Κερ., Δηδηθόο Πιεξνθόξεζεο, ΘΔΤΠ Λ. Ζξαθιείνπ 

 

Φξνγάθε Διέλε, Οηθνλνκνιόγνο, ΓΡΑΔΠ 4νπ Δληαίνπ Ιπθείνπ 

 

19:30 - 20:30 Σξηιίβα νθία, Δπίθνπξνο Θαζεγήηξηα Θιηληθήο Φπρνινγίαο, Σκήκα Φπρνινγίαο, ρνιή Θνηλσληθώλ Δπηζηεκώλ, 

Παλεπηζηήκην Θξήηεο, «Ζ ζπκβνιή ηεο νηθνγέλεηαο ζηελ πξναγσγή ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο ησλ καζεηώλ θαη ησλ καζεηξηώλ 

θαη ε επίδξαζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ δεμηνηήησλ ζηηο επηινγέο δσήο ησλ εθήβσλ»  

 

20:30 - 21:00 Δξσηήζεηο -πδήηεζε  

 


